str.6
TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT

rok 2019, číslo 1										

10,- Kč

Kostelík plný zpěvu
Sváteční náladu druhé adventní neděle skvěle podpořil podvečerní koncert
známého českého vokálního souboru
KrisKrosKvintet. Přijelo jich sedm, zpívalo šest a původně jich bylo pět. Ke třem
ženským a dvěma mužským hlasům si
KrisKrosKvintet totiž přizval ke spolupráci vynikajícího beatboxera a o všech
šest muzikantů a kilometry kabelů pečoval šikovný zvukař. Koncert zahájili
krátkými proslovy starosta města Stříbra
ing. Václav Votava a místostarosta
Martin Záhoř. Přítomen byl také senátor
Mgr. Miroslav Nenutil. Koncertem se totiž
znovu otevíral Kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Stříbře, kde všichni posluchači,
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
kteří kostelík zcela zaplnili, ocenili novou podlahu, decentní vitráže v oknech
a opravenou střechu. Těleso předneslo
asi dvacítku převážně vánočních skladeb,
v nápaditých a zajímavých, většinou vlastních, aranžích. Jednotlivé skladby a barevně vyvážený zvuk hlasů příjemně podporovaný beatboxem oceňovalo publikum
dlouhými potlesky a nakonec odměnil báječný výkon muzikantů standing ovation.

Ohlédnutí
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Posluchači si užívali intimní prostředí
kostelíku, krásnou hudbu i sympatické
interprety. Doufejme, že KrisKrosKvintet
zavítá do Stříbra zase brzy, budeme se moc
těšit.

- Rozsvícení vánočního stromu

Mgr. Hana Bezděková,
učitelka ZUŠ Stříbro
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
čas plyne jako voda, opět jsme všichni
otočili onen pomyslný poslední list kalendáře starého roku a stojíme na prahu roku
nového. Máme za sebou ten přenádherný
čas vánočních svátků. Věřím, že jste je
prožili příjemně v kruhu své rodiny, svých
blízkých a přátel. Určitě jste také náležitě
oslavili i příchod roku 2019. Konec starého
a začátek nového roku je vždy příležitostí
pro osobní zamyšlení. Co se nám podařilo
udělat, co zvládnout v práci, ve škole, co
jsme získali, ale o co jsme třeba také přišli.
A hlavně, co bychom měli udělat, aby ten
příští rok se nám dařilo co nejlépe. Na-

stávají opět všední dny. Ponechme si ale
v srdci právě kousek té vánoční atmosféry. Buďme tolerantní, ohleduplní a uctiví
k sobě, a přitom mějme na paměti, že naše
svoboda končí tam, kde začíná svoboda
jiného. Mysleme i v průběhu roku na ty,
kteří potřebují naši pomoc.
Milí spoluobčané, přátelé, dovolte mi,
abych Vám nejen jménem svým, ale i jmé-nem městského úřadu a zastupitelstva
města popřál do nového roku 2019 hodně
zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.
Váš starosta Václav Votava

Participativní rozpočet Stříbra bude letos miliónový
Stejně jako v minulém roce, tak i letos
budou stříbrští občané rozhodovat o využití části rozpočtu města. V únoru pod
názvem „Stříbro - rozhodujme společně“
odstartuje druhý ročník participativního
rozpočtu.
Stříbro je prvním městem v Plzeňském
kraji, které občanům umožnilo rozhodnout, jak bude využita část městského rozpočtu. V roce 2018 tak obyvatelé rozdělili
300 000,- Kč. Díky tomu byl zahájen provoz Rodinného centra Stříbro a můžeme
se těšit na koncerty, divadelní představení
a výtvarné workshopy, které pro veřejnost
uspořádá v květnu 2019 Základní umělecká škola Stříbro.
Pro letošní rok se rozhodlo zastupitelstvo
města navýšit částku, kterou budou obyvatelé města rozdělovat, na 1 000 000,-Kč.

Díky tomu bude možné navrhovat i náročnější, zejména investiční akce v oblasti
úpravy parků, hřišť nebo budov.
Od února do dubna budou moci občané města předkládat nápady na aktivity
zaměřené na úpravu veřejných prostranství, podporu kulturních, společenských
a sportovních akcí nebo na obnovu kulturního dědictví ve Stříbře. Je ideální čas
se teď zamyslet, zda by ve městě mělo
vzniknout nové dětské hřiště, orientační interaktivní tabule v centru, lávka
nad stříbrskými vodopády, veřejné toalety na nádraží nebo vysazena nová alej.
V květnu se pak uskuteční veřejné představení předložených nápadů a v červnu
proběhne hlasování. Každý občan Stříbra
bude moci vybrat z předložených záměrů
ten, co se mu bude nejvíce líbit. Do srpna

2020 pak budou projekty, které dostanou
nejvyšší počet hlasů, realizovány.
Smyslem participativního rozpočtu
není jen rozdělit peníze na občany vybrané aktivity, ale také podnítit zájem
o rozvoj města a vtáhnout obyvatele
do rozhodování o jeho budoucí podobě.
Zástupcům města zase participativní rozpočet pomáhá přesněji poznat potřeby
občanů a řešit rychle přímo to, co obyvatelé chtějí.
Více informací o participativním rozpočtu města Stříbra lze najít na webových
stránkách města v rubrice Stříbro - rozhodujme společně. Aktuality k druhému
ročníku se v této rubrice objeví na začátku
února.

Setkání k vyhodnocení Programu rozvoje města Stříbra
Dne 19. 2. 2019 od 16.00 hod. v zasedací síni historické radnice proběhne veřejné
setkání k vyhodnocení realizace Programu rozvoje města Stříbra (PRM).
V tomto dokumentu jsou stanoveny
cíle, kterých chce město v různých oblastech rozvoje (např. doprava, školství,
cestovní ruch aj.) dosáhnout do roku
2023. Dokument byl v roce 2016 tvořen ve
spolupráci s obyvateli města, kteří mohli
jeho podobu ovlivnit buď prostřednictvím
ankety, nebo na veřejném setkání. Nyní
se blíží polovina období platnosti tohoto
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plánu a je čas udělat zhodnocení toho, co
se daří a co se nedaří naplňovat, jaké plánované akce a projekty byly realizovány
a co se zrealizovat nepovedlo, a proč. Průběžné vyhodnocení naplňování Programu
rozvoje města Stříbra dává také příležitost
pro doplnění či úpravy jednotlivých aktivit.
I na toto jednání, které proběhne
v únoru, je kromě odborníků zvána i široká veřejnost. Během setkání budou představeny jednotlivé cíle Programu rozvoje
města a aktivity či projekty, které tyto cíle

naplňují. Následovat bude diskuse.
Podrobnější informace o setkání budou součástí únorového vydání Stříbrského zpravodaje a budou k dispozici
na webových stránkách města. Vyhodnocení Programu rozvoje města Stříbra je
realizováno v rámci projektu „Zefektivnění stávajících a tvorba nových prostředků komunikace města Stříbra s občany“
za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost.
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Z jednání zastupitelstva 22. 11. 2018
Po ustavujícím zasedání zastupitelstva
bylo jednání ve čtvrtek 22. listopadu prvním „ostrým“ jednáním nového zastupitelstva města. V úvodní části byl vypuštěn
bod „kontrola plnění úkolů“. Zdůvodněno
bylo krátkým časovým úsekem od posledního zasedání. Brzy tedy následovala
debata s občany. Během ní zazněla řada
dotazů. Otázku na starostu a uvolněného
místostarostu směřoval pan Sterner. Zajímalo ho, proč lídři kandidátek ANO 2011
a ČSSD nejednali při povolebním vyjednávání s NEZÁVISLÝMI PRO STŘÍBRO?
Starosta města odpověděl, že nabídku
k vyjednávání dává první vítěz voleb, a tím
bylo hnutí ANO 2011. Místostarosta Záhoř pak konstatoval, že oni oslovili jen ty,
ke kterým měli důvěru.
Dále v diskusi padl dotaz, zda město
řeší nepřehlednou situaci u nového ostrůvku na Plzeňské ulici. Místostarosta
Martin Záhoř ubezpečil, že o tomto problému ví a chystá se instalace dopravního
zrcadla.
Návštěvníky také zajímalo, jestli město nechystá umístit na ul. Palackého větší

množství kontejnerů na bioodpad. Místostarosta Záhoř zdůraznil, že tyto kontejnery mají sloužit primárně na drobný biodpad z kuchyně a domácnosti, nikoliv na
posekanou trávu, listí či větve ze zahrádek.
Zastupitel Karel Lukeš se ptal starosty
a místostarosty na důvody odvolání jednatele Správy majetku města Stříbra, pana
Friče. Místostarosta Martin Záhoř uvedl,
že byla shledána pochybení pana Friče,
která vedla k rozhodnutí na jeho odvolání.
Po ukončení diskuse projednávali zastupitelé návrh Karla Lukeše na rekonstrukci areálu bývalé Záchranné služby
v Alešově ulici na prostory pro lékařské ambulance. Reagoval starosta Václav
Votava, který uvedl, že město má velkou
polikliniku a dvě lékařky, které měly o ordinace v Alešově ulici zájem, budou umístěny právě do budovy polikliniky.
Při projednávání návrhu rozpočtu
města na rok 2019 zajímalo zastupitele
Miroslava Šimka, proč je v rozpočtu počítáno s deficitem 49 milionů. Podle slov
starosty města je na rok 2019 počítáno
s větším množstvím investic, které půjdou

z naspořených financí, nikoliv z úvěrů.
Větší debata se rozpoutala kolem obsazení finančního a kontrolního výboru.
Po přestávce, kterou si zastupitelé vzali na
poradu, byli zvoleni členové Finančního
výboru a Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území
města Stříbra. Jmenování členů Kontrolního výboru bylo odročeno na příští jednání zastupitelstva.
Jedním z posledních bodů programu
byl záměr prodeje pozemků ve vlastnictví
Ministerstva obrany ČR v areálu bývalého
vojenského cvičiště. Některými z těchto
pozemků prochází komunikace důležitá
pro přístup k majetku města a je i důležitá
pro plánovanou cyklostezku na Otročín.
Starosta Václav Votava dostal pověření
od zastupitelstva, aby s ministerstvem jednal o možnostech, jak komunikaci získat
do vlastnictví města nebo ji zatížit věcným
břemenem ve prospěch města.
Marcela Nováková a David Blažek
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Jako každý rok

od 6. do 14. ledna

můžete v našem městě a okolních obcích potkat charitní koledníky
v kostýmech Tří králů.
V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu
nebo koledují v ulicích.
Z výtěžku místní sbírky bude podpořen
provoz Domova pro seniory svatého Jana Pavla II. ve Stříbře
Za Farní charitu Stříbro
Mgr. Jana Středová
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Stříbrských 100 let (část 11.)
niku místního hospodářství. Jednotlivé
subjekty KS na okrese Tachov byly později
zastřešeny pod názvem Okresní podnik
služeb.
1. dubna 1962 vzniklo v areálu na Polní ulici stříbrské středisko Zemědělských
staveb Planá (viz obr. 3).
V roce 1962 byl vandaly poničen morový sloup na náměstí (viz obr. 4). Odborná oprava morového sloupu pak proběhla
v roce.
1960 - Výkop pro novou kanalizaci
na Palackého ulici (viz obr. 1). Ve vnitřním městě byla kanalizace budována již
v době od 22. 10. 1929 do 1. 2. 1930

1960 - Komunální služby (KS) uvedly
do provozu nově vybavenou rychloprádelnu (viz obr. 2). První úvahy o založení komunálního podniku padly údajně
na jednání Rady MNV dne 11. 1. 1949, načež 14. 6. téhož roku je na zasedání Rady
přečten nástin zakládací listiny KS. Teprve
ale 7. 7. 1953 projednává rada MNV zprávu hospodářského referenta o postupu při
zrodu nově tvořeného komunálního pod-
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1962 - V rámci celkové rekonstrukce
západní části náměstí byla zavezena bývalá velká vodní nádrž (viz foto č. 5 z léta
1962).
Rovněž snímek č. 6 zachycuje pod titulkem „Stříbro. Úprava náměstí“ situaci
v roce 1962.
1962 - Do bývalého objektu kravína na Soběslavově ulici (viz obr. 7) byla
umístěna „Výrobna lodí ve Stříbře“
(oficiálně „Závod sportovních a technických potřeb“ - činnost zahájena ale asi již
od 9. 12. 1961). K uvedeným prostorám
se váží i počátky stříbrského provozu
Amati (od 1. 1. 1964 - viz dále). Později
zde fungovala výrobna kožené galanterie.
Po roce 1989 je objekt využíván ke komerčním účelům.

1963 - 3. ledna 1963 referuje Tachovská
Jiskra doslovně: „Vítaný dárek dali Stříbrským tentokrát vojáci z místní posádky.
Přestože ve vánočním období řádil krutý
mráz, vojáci postavili přes rokli v městském parku novou lávku, která značně
zkrátí cestu ze sídliště na náměstí” (viz
obr. 8).
Jako stavební materiál vévodilo dřevo,
čímž byl ale i předznamenán další životaběh celé konstrukce. Po několik let se
lávce, péčí obětavého dobrovolníka, dostávalo potřebné údržby. Poté, co se onen
dobrý muž odstěhoval, povětrnostní vlivy
a snad i člověku tak blízké ničitelství konaly rychle svoje dílo, takže zakrátko byl
konec neodvratný a konstrukce musela
být z bezpečnostních důvodů stržena.
Dne 28. 9. 2018 pak bylo na tomtéž místě
slavnostně předáno do užívání zcela nové
přemostění - tentokrát ocelové - tudíž,
doufejme, i trvanlivější.
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Horníci navštívili Pezinok
Na pozvání banického spolku z Pezinku jsme o tomto víkendu opět po necelých
2 měsících od 11. setkání hornických měst
a obcí Slovenska zavítali do starého hornického města. Málokdo i ze současných obyvatel města ví, že město nebylo založeno
ve 12. století kvůli vinohradům, ale protože v celém okolí Karpat bylo objeveno
zlato (sv. Jur, Pezinok, Pernek, Modrá atd.).
V tomto roce by se měly zahájit práce na
výstavbě hornického skanzenu při štole
Budoucnost. Celé toto průzkumné území
se v 80. letech 20. století velmi intenzivně
zkoumalo za účelem objevení zlatých, py-

ritových a antimonových žil. Celkem se
jedná cca o 3,5 km vyražených průzkumných štol. V části by právě měl vzniknout
nový hornický skanzen, který by zároveň
navázal na již vybudovaný „banický chodník“, po česky na hornickou stezku. Fárání
bylo zajímavé, náměty a návrhy (co a jak se
bude provádět) ještě zajímavější. Pozvání
kamarádů jsme spojili rovněž s dvoudenní
návštěvou tzv. vinné stezky s možností návštěvy cca 180 sklepů od Bratislavy po Trnavu. Debata i nálada při vínku byla veselá,
plodná a jako vždy velmi přátelská. Doporučujeme všem, co mají rádi dobré a kvalit-

ní víno. Za rok na vinobraní na shledanou.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Hornickou delegaci v parlamentu přivítal
předseda Senátu parlamentu Ing. Kubera a předseda Českého báňského úřadu
Ing. Štemberka. V rámci programu byly
spolkové prapory dekorovány standartou.

Celou organizaci zajišťoval Hornický spolek
Praha. Pánové, všechna čest - povedlo se.

Hornický průvod Prahou
U příležitosti svátku sv. Barbory
4. prosince se rozhodl hornický spolek
v Praze uspořádat hornický průvod Prahou - od Valentýnské ulice přes Karlův
most na Malostranské náměstí. Ojedinělý počin v dobách soumraku hornictví
v Čechách. Zahájení a registrace proběhly v restauraci „U Parlamentu“. Celkem
se zúčastnilo cca 200 členů hornických
spolků z Prahy, Sokolova, Chodova, Abertam, Plané, Stříbra, Zbůchu, Kladna, Příbrami, Rudolfova, Českého Krumlova,
Ostravy, Stráže pod Ralskem, Karviné,
Stonavy, Mostu, Chomutova a kamarádů
ze Slovenska (Košic a Banské Štiavnice).
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl.
Předpokládám, že podobný průvod Praha
ještě nezažila. Doufám, že nyní některé
Pražáky trkne, že bez horníků by neměli metro, vlakové tunely, kolektory pod
Prahou, hlubokou kanalizaci pod Prahou, vodovodní přivaděče, kamenolomy,
štěrkovny, pískovny a mnohé jiné. Prostě
bez horníků a jejich práce není civilizace
schopna přežít. Návštěvníci Prahy fotili
a natáčeli ostošest. Hlavně ti z východní
polokoule. Na Karlově mostě se průvod
zastavil, položily se věnce k soše sv. Barbory a zahrála se hornická hymna. Dále se
průvod za doprovodu policie ubíral směr
Malostranské náměstí. Zde jsme vytvořili
polokruh. Přivítal nás zde poslanec Josef
Hájek, bývalý horník OKD a dnes jediný
zástupce hornického stavu v parlamentu.
Opět zazněla hornická hymna „Hornický
stav budiž velebený…“ Poté se jedna část
vydala do Poslanecké sněmovny a druhá
do restaurace „U Konírny“ na gulášek.

Karel Neuberger
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Stříbrští chovatelé si připomněli 70. výročí založení Holubářského spolku
pro Stříbro a okolí se sídlem ve Stříbře
V sobotu se uskutečnila v salonku
restaurace hotelu U Branky ve Stříbře
slavnostní schůze stříbrských chovatelů. Důvodem setkání bylo připomenutí
70. výročí založení Holubářského spolku
pro Stříbro a okolí se sídlem ve Stříbře.
Přítomno bylo kromě současných členů
organizace i několik pamětníků, pozvání
přijali též Mgr. Radka Trylčová, členka
rady KÚ PK pro oblast životního prostředí a zemědělství, Ing. Miroslav Kroft,
předseda ÚVV ČSCH, za město Stříbro
byl přítomen pan Martin Záhoř, místostarosta, další hosté, přátelé, chovatelé, čestné
místo patřilo i delegaci chovatelů z partnerského města Vohenstrauss,.
V úvodu jednání připomněl předseda
ZO přítel Antonín Stehlík začátky chovatelství ve Stříbře. Ty se doložitelně datují
od roku 1948, přesněji od 19. 8. 1948, kdy
byl zaslán referentem Zemského národního výboru v Praze panu Václavu Zárubovi, úředníkovi ve Stříbře, Výměr číslo
I/6-2192-2-1948 k vědomosti utvoření
Holubářského spolku pro Stříbro a okolí
se sídlem ve Stříbře. V roce 1949 byl dne
10. 5. 1949 zaslán Okresním velitelstvím
národní bezpečnosti, Okresním úřadem
v Tachově pod č.j. 267-24.III-49 Výměr
o zřízení spolku s názvem „Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva se sídlem ve Stříbře“. Zakládajícími
členy se stali př. Hejhal - předseda, výrobce plnicích per, př. Filip - pokladník
- úředník spořitelny, př. Tůma - úředník
banky, holubář a králíkář, př. Volf - pekař,
holubář, př. Brudna - truhlář, holubář,
př. Rottbauer - zemědělec, holubář, př.
Beran - stavitel města, holubář, př. Kuneš - pekař, holubář, př. Záruba - jednatel, pracovník ONV, holubář, př. Jedlička
- knihař, holubář, př. Holzknecht - řidič,
holubář, př. Rejžek - zemědělec, holubář.
Spolek sdružoval chovatele z celého okolí
Stříbra, např. ze Sytna, Kladrub i Prostiboře. Postupně bylo z těchto obcí organizováno přes 60 členů. V této době byly
založeny spolky chovatelů poštovních
holubů, exotického ptactva, rybářů... Prvním a dlouholetým předsedou spolku byl
př. Hejhal, pokladníkem př. Filip, jednatelem př. Záruba a hospodářem př. Volf.
Pravidelné výborové a menší schůze
se konaly v hotelu Praha, výroční schůze
v hotelu Evropa. V roce 1953 se uskutečnila chovatelská výstava v sále a přísálí
hotelu Praha, vystavovalo se i v hotelu
Evropa. Největší výstava byla v roce 1958
umístěna v sále i v přilehlých prostorách
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restaurace Na Plovárně. Zvířata se dostávala na výstavu většinou vlakem, převoz
z nádraží na výstavu prováděl vlastním
koňským potahem př. Klíma. Podklady
pro výstavy se většinou zpracovávaly
v bytě př. Hejhala, zde se vyhotovily tisky na blány, a ty se poté množily v podatelně na ONV. O jarních nedělích byly
na náměstí ve Stříbře prodejní výstavy,
lépe řečeno trhy drobného zvířectva, zejména holubů.
Spolek procházel obdobím čilé činnosti i nezájmu, později došlo k rozdělení
na chovatele holubů a exotického ptactva,
z nichž zejména chovatelé ptactva měli
velmi silné zastoupení. Přítel Šlejter, Behenský, Klíma, Žůrek, Řapek, Fichtner
a Stehlík, to jsou jména ptáčkařů, z nichž
někteří mají tohoto koníčka dosud. Z chovatelů poštovních holubů to byli např.
př. Tůma, Kasl a př. Dostál. Od založení
až do roku 1970 byl v čele spolku př. Hejhal, od roku 1970 - 1977 př. Jedlička, 1978
- 1979 př. Budín, 1980 - 1981 př. Korbel
a od roku 1982 - dosud př. Stehlík.
80. a 90. léta znamenala nástup nových
chovatelů - př. Malý, Fraitová, Z. Kantová, Smrž, Kupec, Síkora, Tampier, Havel, Trouba... Za vedení starších členů se
podařilo zhotovit nejprve klece na okrasné ptactvo, voliéry pro drůbež a podlážky.
Organizace tak získala základní prostředky pro výstavní činnost. Výstavy se konaly na náměstí - u příležitosti „Mírových
slavností“, v prostorách dopravního hřiště
(Gagarinova ul.), později pod budovou
polikliniky a před muzeem.

V roce 2010 jsme opustili naši základnu u muzea a přesunuli jsme se do prostor
v areálu bývalého Strabagu. Zde nám
město Stříbro poskytlo dostatečné zázemí nejen k uskladnění klecí a schůzovní
činnosti, k pořádání výstav - ať již naší
„velké“ výstavy králíků, holubů a drůbeže
v měsíci září - v loňském roce to byla již
25. jubilejní výstava, nebo výstava barevného peří, která byla už 11. a uskutečnila
se v listopadu 2018.
Po změně politické situace se zejména díky pánům Schwarzovi, Schulzovi
a Neumannovi z chovatelského spolku
z Vohenstraussu podařilo navázat příhraniční spolupráci obou spolků. Ta začala
tehdy nečekanou návštěvou chovatelů
z Vohenstraussu ve Stříbře a postupně přerostla od nákupu chovných zvířat
a účasti na výstavách až k vzájemným návštěvám a společným posezením, a trvá
dosud. Škoda jen, že právě tito chovatelé,
kteří nehleděli na čas a peníze a podporovali naši spolupráci, už nejsou mezi námi.
V NOVODOBÉ HISTORII je nutné připomenout…
- o vysoké kvalitě chovů svědčí několik titulů Mistrů a Šampiónů ČR a z Evropské
výstavy - př. Rumplík, Smrž, Síkora, Dostál, Stehlík, J. Kantová
- největší výstavu jsme uspořádali
ve Stříbře v roce 2008; Krajskou výstavu
obeslalo 159 vystavovatelů z Plzeňského
a Karlovarského kraje. K ohodnocení bylo
připraveno 371 králíků 35 plemen, 454
holubů 28 plemen a 72 voliér drůbeže 29
plemen
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- př. J. Kantová a př. Šedivý úspěšně reprezentovali Tachovsko v celostátním kole
soutěže mladých chovatelů
Přítel Stehlík dále vyzdvihl podporu
ze strany Města Stříbra a Krajského úřadu Plzeň, nezapomněl ani na spolupráci
s dalšími partnery, kteří nám jsou nápomocni hlavně při pořádání výstav. Slova
se pak ujal Ing. Miroslav Kroft, který pozdravil přítomné a poděkoval jim za činnost pro chovatelství. Jednání pozdravil
i Alfred Uschold, který předal Stříbrským
pozdravy i dar chovatelů z Vohenstraussu.
Následovalo předání ocenění, které udělil
Český svaz chovatelů, ústřední výbor Praha těmto chovatelům a subjektům.
Za zásluhy o chovatelství ČESTNÉ
UZNÁNÍ:
(ocenění dlouhodobé činnosti pro chova-

telství, spolupráce a podpory)
př. Jaromír Dostál - př. Jiří Kupec - př.
Marcela Kupcová - př. Vladimír Eiselt - př.
Zdeněk Krajíc
př. Jan Trávníček - Město Stříbro - Městské muzeum ve Stříbře - Střední odborná
škola Stříbro
Mgr. Miroslav Nenutil - Ing. Václav Votava - Josef Felber - Andreas Wutzlhofer
Alfred Uschold - KTZV Vohenstrauss
Za zásluhy o chovatelství ČESTNÁ
VLAJKA:
ČSCH ZO Stříbro k 70. výročí vzniku ZO
Za zásluhy o chovatelství BRONZOVÝ
ODZNAK III. stupeň:
př. Miloš Vondra - př. Lenka Zahnová př. MVDr. Miroslav Houdek
Za zásluhy o chovatelství STŘÍBRNÝ
ODZNAK II. stupeň:

př. Radek Dostál - př. Jana Kantová př. Jakub Šedivý - př. Jiří Švehla
Za zásluhy o chovatelství ZLATÝ ODZNAK I. stupeň:
př. Jiří Malý - př. Zdeňka Kantová - př. Antonín Stehlík
Ti, kteří se nemohli jednání účastnit,
obdrží ocenění dodatečně. Po občerstvení se již otevřela volná zábava. Mnozí
chovatelé využili setkání k zavzpomínání
na uplynulé roky, ale i k připomenutí
úspěchů i neúspěchů v chovech a k zhodnocení svých odchovů. Došlo i na rodinné
vzpomínky a hlavně na nastínění chovatelských plánů do dalších let.
Zdeňka Kantová

Včely ani včelaři v zimě nespí
Za zhruba 80 milionů let svého vývoje včely musely překonávat mnohé změny
a vlivy prostředí, které postupně probíhaly.
Od původních samotářsky žijících jedinců
dospěla k nejvyšším vývojovým stupňům
až naše včela medonosná. Ta žije ve velkých
společenstvech, která nazýváme včelstvy.
Včelstvo tvoří jedna včelí matka, často zmiňovaná jako královna, v období
od dubna do srpna několik stovek trubců,
což jsou včelí samečkové a hlavně vždy je
v úlu mnoho včelích dělnic. Přes léto je
jich okolo 50 000 a v zimě jenom do 20
000. Nezbytnou součástí včelstva jsou voskové plásty s velkým množstvím plástových buněk, do nichž včely ukládají zásoby medu a pylu a kam matka klade vajíčka,
ze kterých se líhnou larvičky a ty při velké
péči dělnic se postupně vyvíjejí v nové dospělé jedince.
Život včelstva se však v průběhu roku
mění. Nyní je období zimy, tedy čas relativního klidu. To však pro naše včely není
dobou nečinnosti. Co se tedy teďv úlech
děje? Když venkovní teploty klesnou pod
10 0 C, včelí dělnice se shluknou do chumáče okolo včelí matky. Tu musí chránit,
ať se v přírodě děje cokoliv. Rozhodující je
zachování dostatečné teploty.
Úl je v podstatě dřevěná bedna,
do níž stále vletovým otvorem, tzv. česnem, musí stále volně vnikat vzduch. I při
poklesu venkovních teplot hluboce pod
0 0 C, uvnitř chumáče se udržuje teplota
stále nejméně okolo 10 0C. A po zimním
slunovratu, když už se znovu prodlužuje
den, matka někdy začíná klást první vajíčka. Aby mohl vývoj plodu probíhat, v tom

místě včely vytvářejí teplotu až přes 30 0C.
Jak to dokážou? Jenom rychlým kmitáním
svých hrudních svalů. Je pochopitelné,
že na to spotřebují hodně energie a také
se unaví. Proto ty, které zmíněnou činnost zhruba půl hodiny prováděly, si líznou medných zásob a postupně se zanoří
do chumáče. A odpočaté včely z vnitřku
chumáče je na povrchu nahradí. Tak se to
opakuje celou zimu. Je to obdivuhodný
a zdánlivě jednoduchý proces, založený
na principu dobrovolné a uvědomělé píle.
Včelaři však mají také svoje zimní povinnosti. K nim patří hlavně povinnost
kontrolovat stanoviště včelstev a včas odstraňovat nebo napravovat všechno, co
by včelám narušovalo jejich zimní klid.
Někdy to může být spadlá větev se stromu, sněhem omezený přístup vzduchu
do úlu, případně nějaký vetřelec, třeba
rejsek nebo myš, snažící se přezimovat

v poměrně příznivém prostředí společně
se včelami. Ale úl může poškodit i kuna
nebo strakapoud, kteří tuší, že uvnitř úlového prostoru je mnoho dobré potravy.
V zimě včelaři také odebírají vzorky k laboratornímu vyšetření, zaměřené
na průkaz některých, převážně nakažlivých, onemocnění včel a včelího plodu.
Navíc, pro včelaře jsou zimní měsíce
vhodným obdobím pro rozšiřování odborných vědomostí, ať studiem literatury
nebo při různých organizovaných vzdělávacích akcích. Také se v tomto období
musí mnohé opravit a připravit, protože
v plné včelařské sezóně nemívají chovatelé
včel moc času nazbyt. A úspěšný chov se
daří jenom dobře připraveným.
					
		
MVDr. Jan Krabec,
člen výboru ZO ČSV Stříbro
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Stříbrský ostrostřelec
Dne 24. 11. 2018 organizovali střelci DDM a SSPK
Stříbro soutěž pro mladé začínající střelce s podporou rodičů. Střílelo se ze vzduchové pušky z polohy vleže
na terč s kruhy (10 ran) a padací terče (5 ran) ve dvou kategoriích: mladší žáci - do 10 let včetně a starší žáci - 11-15 let.
Cílem bylo nastřílet co nejvíce bodů. A kdo byl nejlepší? Z mladších žáků byli nejúspěšnější - Jakub Harančík (161 b.), Jakub
Šafránek (157 b.) a Jakub Kejík (144 b.). Mezi staršími žáky se
prosadili - Daniel Hlaváček (169 b.), Dobroslav Beroun (151 b.)
a Adam Takáč (147 b.). Poděkování patří také nejstarším žákům
kroužku, kteří pomohli při zabezpečení celé soutěže:
Báře Alblové, Honzovi Lipovskému, Davidu Bačovi, Vojtovi Michalovi a Filipu Karvašovi.
Za DDM a SSPK Stříbro Mgr. Klára Kastlová

Dům dětí a mládeže Stříbro
Lukostřelci Českého lesa
ve spolupráci s MKS Stříbro

STŘÍBRSKÝ ŠÍP
závod v halové lukostřelbě žactva a dorostu

neděle 20. ledna 2019
Kulturní dům ve Stříbře
časový rozpis:
1330 – 1345 prezentace
1400 – 1530 závod
45

10 x 3 šípy

15 eliminační závod napříč kategoriemi
velikost terčů a vzdálenosti podle kategorií

1700 vyhlášení výsledků

Přihlášky:
do 14. 1. 2019

online na https://ddm-stribro.iddm.cz
Přijďte se podívat na střelecké výkony lukostřeleckých nadějí.
12
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Exkurze do Techmanie a Planetária
V první polovině prosince 2018 navštívil celý první stupeň ZŠ Mánesova prostory Techmanie a Planetária v Plzni. Žáci
jednotlivých ročníků si postupně prohlédli některé expozice Techmanie a zašli také
do Planetária, kde jim byly promítnuty
dvojrozměrné a trojrozměrné projekce na
kulovou plochu. Nejmladší žáci viděli projekci Kosmix, starší žáky zase potěšila projekce Sen o létání. V Planetáriu měli také
příležitost prohlédnout si expozici Vesmír.
Z Techmanie a Planetária v Plzni jsme
odjížděli všichni velmi spokojeni.
Za 1. stupeň ZŠ Mánesova
Hana Klimešová

Vánoční svícení ve škole
Na základní škole v Mánesově ulici
probíhala loni soutěž ve výrobě vánočních
svícnů. Je to již taková naše pěkná tradice
vyrobit každý rok něco jiného.
Svícny byly krásné, každý byl jiný. Děti
vyráběly svícny ze dřeva, z papíru a perníků, z kávy nebo skořice a z přírodnin.
Prostě, co kousek, to originál. Všechny
byly vystaveny ve školní jídelně, a tam si je
všichni strávníci mohli prohlédnout.
Soutěž byla anonymní a zúčastnilo se
jí 85 žáků 1. stupně. Paní učitelky a zaměstnanci školy měli těžký úkol vybrat ty
nejhezčí vánoční svícny.
A jak soutěž dopadla?
1 místo
Dominik Petřina, 5. B
2. místo
Ema Florusová, 3. B
3. místo
Adéla Kopfová, 5. A
Sofie Kvetková, 2. třída
Odměnu nedostali jen vítězové, ale
sladká tečka čekala na všechny. Na předávání cen se přišel podívat i Mikuláš se

svým čertím a andělským doprovodem.
Copak asi budeme vyrábět letos?

Přejeme všem pohodu v novém roce 2019.
Žáci 5. B

Adventní koncert partnerských škol
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se konal
už 11. koncert partnerských škol MS
Neustadt/WN, MS Altenstadt/WN, GS
Altenstadt/WN, ZŠ Kladruby a ZŠ Stříbro,
Mánesova ul.
Ve farním kostele v Altenstadtu/WN

se shromáždilo kolem stovky účinkujících, převážně žáků všech pěti škol.
Po úvodních proslovech z německé a české strany si posluchači vyslechli celkem
22 hudebních skladeb nebo písní, které
průběžně odměňovali potleskem. Závěr

patřil už tradičně společné písni Feliz Navidad, kterou za doprovodu dvou kytar
zpívali účinkující spolu s posluchači.
Po skončení koncertu přišlo vhod občerstvení v přilehlém sále, které připravil
Výbor rodičů školy v Altenstadtu.
pokračování na str. 14
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pokračování ze str. 13
Letos převezme štafetu koncertů ZŠ
Mánesova. 12. ročník se bude konat
12. 12. 2019 v děkanském Kostele Všech
Svatých ve Stříbře.
					
			Václav Peteřík

Poděkování sponzorům
Děti a zaměstnanci MŠ Stříbro děkuji
všem sponzorům, kteří nám v roce 2018
jakkoliv přispěli finančním či věcným darem.
Zvláště děkujeme společnosti KERMI
s. r. o. Stříbro, dále pak společnosti RSF-elektronik spol. s r. o. a místním podnikatelům za drobné dárky.
Velmi si této pomoc vážíme.
za MŠ Stříbro, p. o. Věra Cikánová
ředitelka školy

Advent ve znamení hudby
Dopoledne na druhou adventní neděli,
9. prosince 2018 od 10.30 hodin pořádala Základní umělecká škola ve Stříbře již
tradiční matiné Advent s klavírem. V tvořivém prostředí galerie Městského muzea
ve Stříbře se opět setkali malí klavíristé
z Plzně a ze Stříbra a společně potěšili
nacvičenými skladbami své rodiče, učitele i další posluchače. Hosty koncertu byla
malá flétnistka z Plzně a malý trumpetista
ze Stříbra. V příjemné atmosféře všechny
děti své vystoupení výborně zvládly a právem si zasloužily malou odměnu - andílka
a čokoládový zvoneček. Všem posluchačům se pohodový koncert líbil, odcházeli
spokojeni a svátečně naladěni.
Mgr. Hana Bezděková
učitelka ZUŠ Stříbro
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Ondřej TOLAR zpívá v muzikálu JOSEF a jeho úžasný pestrobarevný plášť
Desetiletý žák stříbrské základní školy v Gagarinově
ulici Ondřej TOLAR, který se učí hrát a zpívat v Základní umělecké škole Stříbro a navštěvuje Muzikálové studio
Divadla J. K. Tyla v Plzni, se představil 1. 12. 2018 s Pěveckým sborem MUS DJKT při premiéře muzikálu Josef
a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Vedle baletu Chaplin je
to jeho druhé představení, ve kterém ho v letošní sezóně
na Nové scéně DJKT v Plzni můžeme vidět.

Ondřej Tolar s Tomášem Savkou při premiéře
(foto je zveřejněno v souladu GDPR - souhlas rodičů)

Úspěšný rok 2019
hodně úspěchů, štěstí, zdraví a radosti
přejí
všem žákům, rodičům, přátelům a příznivcům
pracovníci
Základní umělecké školy Stříbro

Řádková inzerce
Jádrové vrtání prostupů betonu, železobetonu-otvory pro vzduchotechniku, odpady, elektřinu a vodu.
Novostavby i monolit stavby. www.allman.cz.
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Mikuláš u Slováků
8. 12. 2018 se setkali členové Obce Slováků a sympatizující
ve Stříbře na Mikulášské besídce a zároveň k ukončení roku
2018 na terénu sv. Petra ve Stříbře. Bylo nás opravdu dost,
zúčastnil se i starosta města, za což mu děkujeme. Mikuláše
„s obsluhou“ dělal divadelní soubor DIVOCH. O občerstvení se postaral výbor OS, který připravil slovenské halušky
s uzeným a kapustou. Halušky byly uvařené z 10 kg brambor. Zbyla jedna a půl porce. Bylo nás 22 dospělých, 22 dětí
a 3 hosté.
Paní Alenka Karchňáková napekla hromadu perníčků,
které si děti vymalovaly a některé ihned snědly.
Výbor děkuje přítomným za krásné odpoledne a podvečer.
Ján Považanec

Nastal přeradostný čas
Pod tímto názvem se 7. prosince 2018
v podvečer uskutečnil v podkrovním sále
městského muzea vánoční koncert plzeňské skupiny středověké hudby s poetickým
latinským názvem Gutta, česky Kapka.

Celý koncert uváděl moderátor Jiří
Hlobil. Diváci si vyslechli řadu starých
českých koled doprovázených zpěvem
i hudbou dobových hudebních nástrojů.
Na závěr koncertu byli přizváni na podium

VZPOMÍNKA
Dne 18. 1. 2019 uplyne šest let,
co jsme se rozloučili s panem

VZPOMÍNKA
Dne 3. ledna 2019

Ing. Milanem Štollem CSc.

uplyne 30 let od úmrtí

Všem, kteří tento den věnují tichou
vzpomínku jeho památce,
děkují manželka Hana
a dcery Sandra a Natálie

Jaroslava Langmaiera

„Já sbohem nikdy nedám vzpomínkám,
jenž mi tak drahé jsou.
Budou mi navždy útěchou a oporou.”
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i zástupci publika, kdy si paní Jana z Plzně
a slečna Eliška ze Stříbra zazpívaly a zahrály s ostatními členy skupiny a samozřejmě s celým publikem.

pana

ze Stříbra

S láskou vzpomíná dcera Alena
Krbcová s rodinou
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Maškarní rej
pro deti
v neděli 3. 2. 2019 od 15.00 hodin
v Kulturním domě ve Stříbře
Účinkuje HUDEBNÍ DIVADLO HNEDLE VEDLE
VSTUPNÉ DĚTI 20,- Kč, DOSPĚLÍ 50,- Kč

placená inzerce
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Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Kontaktní informace:
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. Tachov
provozovna - nám. Republiky 70,
347 01 Tachov
Iva Csanálosi - vedoucí provozovny
tel. 605 226 298
Lucie Davidová - koordinátorka péče
tel. 774 413 374
poradna:
soc. pracovnice Marie Fouňová, DiS
- po předchozí domluvě, tel. 739 686 251
poradna@hospictachov.cz - pro nemocné
a jejich rodiny, kteří potřebují poradit
email: hospic@hospictachov.cz
web: www.hospictachov.cz
facebook: Hospic Sv. Jiří Tachov
Základní informace:
MOBILNÍ HOSPIC
Obecně prospěšná společnost HOSPIC SV. JIŘÍ v Tachově je služba mobilní
hospicové péče určená nevyléčitelně nemocným a umírajícím na území celého
Tachovska (dojezd cca do 40 km z provozovny). Jedná se o terénní službu, která
poskytuje paliativní péči a jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů. V hospicové
paliativní péči pokračujeme s léčbou útěšnou, symptomatickou, jejíž cílem je mini-

malizovat bolest a zmírnit všechny obtíže.
Poskytujeme rodině podporu, umožňujeme, aby člověk v posledním období života
mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší
a čas na rozloučení.
Je určena lidem
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si
být doma
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim
doporučena paliativní péče
Hospic nabízí
• odbornou lékařskou a sesterskou péči
24 h denně/ 7dní v týdnu
• podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa, duchovního pro nemocného i pečující rodinu
• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
• zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
• podporu a pomoc po úmrtí nemocného

mocné v domácím prostředí i v roce 2019!
Příjmy na naše služby získáváme stále pouze z darů a grantů, proto budeme
vděčni za váš dar na transparentní účet
2400723426/2010. Nebo vás srdečně uvítáme v Klubu přátel hospice … protože
každá rodina potřebuje přátele…zvláště
když někteří odcházejí. Klub je společenstvím lidí, kterým není lhostejné, jak končí naše životy a snaží se tuto situaci změnit
a podporují nás měsíčně částkou alespoň
100 Kč. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se i vy můžete zapojit a přispět
k naplňování naší vize, jíž je společnost vnímající umírání jako přirozenou
a smysluplnou součást života a pro kterou
je samozřejmostí, že lidé mohou umírat
doma důstojně, obklopeni svými nejbližšími.
Vaší podpory si velice vážíme.

PODPOŘTE NÁS - DOMA JE DOMA
I V ROCE 2019
Pojďte se společně s námi podílet na poskytování služeb pro nevyléčitelně ne-

Honza Trávníček lákal na treky do Nepálu
Známý horolezec a dobrodruh Honza
„Tráva“ Trávníček se opět po čase podíval
do rodného Stříbra a přivezl s sebou zajímavý pořad. Tentokrát všem nadšencům,
kterým učarovaly hory, vyprávěl o nejlepších trecích v Nepálu. Na jeho pořad se
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přišlo v úterý 11. prosince 2018 do Boulder clubu ve stříbrském DDM podívat
na šest desítek lidí a rozhodně neodcházeli
zklamaní. K vidění byla spousta dechberoucích fotek a k tomu přidal Trávníček
své postřehy a historky. Další možnost

slyšet „Trávovo“ povídání budou mít jeho
příznivci už 23. ledna v kině Slavia ve Stříbře.
David Blažek
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Filmové putování od hradu Přimda k hradu Gutštejn
Komponovaný program Libora Marka.
Moderátor televizního seriálu Pověsti
a záhady českých hradů představí 7. února
v kině Slavia ve Stříbře dva hrady na okrese Tachov.
Starobylou Přimdu a loupežnický Gutštejn. Dva zajímavé filmy doplní film tře-

tí, který si návštěvníci budou moci zvolit
sami, a to díky hlasování. Vybírat lze ze
3 titulů. Na vylosovaného výherce čeká
DVD z produkce autora.
Součástí programu bude ukázka středověkých zbraní, včetně přileb a brnění. Vystaven bude i jediný model hradu

Přimda v ČR! Pořad je vhodný i pro rodiny s dětmi od 7 let, protože obsahuje regionální pověsti, kde se objevuje Bílá paní
a další záhadné postavy.
Délka pořadu cca 90 minut.

kou paní Jindřiškou Netrvalovou, která
poutavě vyprávěla a odpovídala na dotazy
posluchačů.
Na konci listopadu 2018 v knihovně
proběhla vernisáž fotografií ptáčků paní
Daniely Brabcové z Plzně, která se věnuje
makrofotografii. Výstavu s názvem Koukej, kde co lítá můžete v knihovně navštívit
do 16. 1. 2019.
Milé posezení v knihovně bylo i s panem Jindřichem Sahulkou, autorem několika knih. Pan Sahulka četl pověsti z knihy

Pověsti kraje Plánských Chodů a z nové
knihy Pověsti kraje Přimdských Chodů.
Knihy si čtenáři mohou zapůjčit v městské
knihovně.
Poděkování patří dětem a pedagogům
paní Bezděkové a panu Matějkovi ze ZUŠ
Stříbro, kteří během vernisáží vždy potěšili návštěvníky knihovny milým vystoupením.
Krásný inspirativní rok 2019 přejí,
a na další setkání se těší, vaše knihovnice.

Okénko do knihovny
V poslední době proběhlo v městské knihovně ve Stříbře několik zajímavých setkání určených nejen pro čtenáře
knihovny.
První podvečerní povídání bylo o skutečných příčinách nemocí s paní Janou
Bělohlavovou z Českých Budějovic. Představila Irisdiagnostiku, diagnostiku z oční
duhovky, kterou používal i známý sušický
léčitel páter Ferda.
Druhé zajímavé setkání bylo nad stříbrskou kronikou s dlouholetou kronikář-
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Knihovnice doporučují

Červenková, Renata, Kolář, Pavel - Labyrint pohybu
„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor
Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho
porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví. V rozhovorech s novinářkou Renátou Červenkovou vysvětluje základní principy lidského pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou v něm
sehrává náš mozek a třeba i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality,
touha „užívat si“...

Blakeová, Rosie - Život zn.: Hygge
Romance v duchu HYGGE rozjasní zachmuřené dny nejen obyvatelům upadajícího městečka, ve kterém se děj odehrává, ale i čtenářkám, které mají rády horkou čokoládu, zatažené závěsy, příjemné osvětlení a chvilky pod teplou dekou, kdy se mohou začíst do knihy, která jim přinese pohodu a pocit štěstí.
Prostě pozitivní milostný příběh pro všechny.

Sahulka, Jindřich - Pověsti kraje Plánských Chodů
„Když jsem začal shromažďovat pověsti Plánska, najednou jsem zjistil, že dnes už není nijak vymezeno.
Během historicky krátké doby se několikrát změnily hranice krajů. Z bývalého kraje Západočeského
se stal Plzeňský a Karlovarský. Od časů C&K monarchie se několikrát změnily okresy. Tenhle statut
si mezi sebou střídavě předávaly Tachov, Planá a Mariánské Lázně. Vsi se škrtem úřednického pera
stěhovaly do jiných okresů a krajů. Kupříkladu Drmoul a Trstěnice. Jak tedy to původní Plánsko znovu
nalézt?”

Šrámková, Jana - Bratři v poli
Všechny zlobit je možná ze začátku zábava, ale když se s vámi potom nikdo nebaví a jste pořád sami,
tak už to není nic moc. Proto se hraboš Dageš rozhodl, že se se syslem Mapíkem bude radši kamarádit.
Velké vyprávění o jejich velkém přátelství, o výpravách do vesmíru i do Monte Carla a nakonec i o velké
zkoušce, kterou jim připravila zima.
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Obhajoba loňského vítězství se v 15. ročníku Vánočního volejbalového turnaje
ve Stříbře povedla týmu „Ruce v kapce“ (Březnice)
Jak již je dobrým zvykem, tak se
i loni do Stříbra sjeli volejbalistky
a volejbalisté za jediným cílem - vyhrát
15. ročník Vánočního volejbalového
turnaje smíšených týmů, který pro ně
uspořádali stříbrští milovníci volejbalu
za finančního přispění města Stříbra
a firmy KERMI s. r. o. Krásné ceny pro
zúčastněné týmy se podařilo zajistit
také díky podpoře firem UNIQA pojišťovna, AgNET, Auto Volf Stříbro, Lékárna Mellisa a IDEXX Laboratories.
Po odhlášení jednoho z týmů
na poslední chvíli si cestu do tělocvičny
ZŠ Gagarinova našlo devět týmů, které pořadatelé losem rozdělili do dvou
skupin. Úvodní zápasy obou skupin
začaly ihned po přivítání a seznámení s turnajem a s jeho pravidly a pokračovaly v systému každý s každým
ve skupině až do odpoledních hodin.
V poklidné atmosféře procházela jednotlivá družstva 16 zápasy, ve kterých
předváděla úžasnou hru pod vysokou sítí, plnou krásných výměn, tvrdých smečí a skvělých zákroků v poli.
Po šesti hodinách hraní vzešli z obou
skupin dva postupující do semifinále
a dva účastníci bojů o umístění.
Semifinálové dvojice utvořili vítězové skupiny A Ruce v kapce, vítězové
skupiny B Winky a druzí z obou skupin,
tedy Vinickej sbjer a domácí AGónie.
V prvním semifinále si celkem hladce
poradily Ruce v Kapce s domácí AGónií 2:0 na sety a čekaly na finálového
soupeře, který vzešel z druhého semifinále, ve kterém také 2:0 na sety vyhrál
tým Winky nad Vinickým sbjerem.
O 5. místo si v následujícím zápase
zahráli kladrubští volejbalisté z týmu
Rychlá rota proti družstvu s názvem
RMPC (0:2). O 7. místo se utkal druhý
tým složený převážně z domácích hráčů pod jménem Gregoři proti plzeňské
sestavě Já nevím (1:2).
No, a pak už se hrálo o místa
na stupních vítězů. Do zápasu o třetí místo vstoupil domácí tým AGónie
s velkým odhodláním poprat se o krásné perníkové medaile, které úspěšně
přetavil ve výhru 2:0 nad nováčkem
turnaje Vinickým sbjerem, který nakonec bral 4. místo.
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Finále přineslo velmi napínavou
bitvu vítězů obou skupin, a tak bylo
o atraktivní podívanou postaráno.
V nádherném duelu vyhrály první set
Ruce v kapce poměrem 25:22. Winky
ale nesložily zbraně a podařilo se jim
zvítězit v druhém setu 25:19. Na řadu
tak přišel rozhodující tie-break, ve kterém si obě zkušená družstva nedala nic
zadarmo. Více sil, a poté i více důvodů
k radosti, měli nakonec členové týmu
Ruce v kapce a po vítězství v rozhodující zkrácené hře 15:11 si při vyhlášení
došli pro zlaté perníkové medaile, Winky slavily ve Stříbře stříbro.
Celkové pořadí 15. ročníku (2018) je:
1. Ruce v kapce
2. Winky
3. Agónie
4. Vinickej sbjer
5. RMPC
6. Rychlá rota
7. Já nevím
8. Gregoři
9. Esa
Při vyhlášení dekorovali pořadatelé
tři nejlepší týmy perníkovými medailemi, které jsou již klasickou součástí
a neodmyslitelně k tomuto turnaji patří
a předali ceny všem týmům. Hodnotnější ceny, obsahující volejbalové míče
GALA, které do cen věnovala UNIQA

pojišťovna, a praktické počítačové příslušenství od společnosti AgNET, obdržely týmy na 1. až 4. místě. V 18.00
hodin se všichni příjemně unavení
a spokojení rozloučili, rozešli a rozjeli
do svých domovů.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje, za skvěle odvedenou práci,
všem týmům, že si v předvánočním
čase našly chvilku na sportování, vedení ZŠ Gagarinova za vstřícnost a městu
Stříbru, firmě KERMI s. r. o., UNIQA
pojišťovně, AgNET, Auto Volf Stříbro,
Lékárně Mellisa a IDEXX Laboratories
za podporu této akce.
No, a za rok opět druhá sobota
v prosinci …. 				
www.vanocak.cz
Lukáš Novák
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Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

RD v Kladrubech, 5+1, garáž
3.100.000,- Kč (Prodáno)

Byt 2+1, Stříbro, Palackého ul.
1.250.000,- Kč

Byt 3+1, Kladruby, Kostelní ul
1.590.000,- Kč (Prodáno)

RD v Záchlumí se zahradou a garáží
1.780.000,- Kč (Prodáno)

Byt 1+1, Stříbro, Mírová ul.
1.100.000,- Kč (Prodáno)

Pozemek k výstavbě 2.317 m2, Vejprnice
1.510,- Kč/m2

RD ve Stříbře, zahrada 804 m2
2.990.000,- Kč

Byt 1+1, Stříbro, Palackého ulice
1.150.000,- Kč (Prodáno)

Děkujeme všem svým klientům za přízeň a důvěru, kterou nám věnovali, a těšíme se na stejně příjemná setkání v roce 2019.
František a Hana Kubincovi
placená inzerce
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí,
už je to tak, chlebíčky jsou snědeny, šampus bouchnutý, rachejtle vystřelené, předsevzetí vyřčena - vítejte v novém roce!
Ať se vám v něm daří!!!
A šup, hned do kina…
Utop se, nebo plav je nejnovější francouzská komedie (ajajaj, kde jsou ty časy let
70., kdy Francouzi komedie uměli hóóódně dobře, pozn. LK). Tématicky si je blízká
s českým filmem Manžel na hodinu
(2016), ale je velká nepravděpodobnost,
že „Frantíci“ opisovali od našich, nebo

opačně.
Ale co o filmu asi nevíte:
- světová předpremiéra byla 13. 5. 2018
v Cannes, oficiální francouzská až 24. 10.,
v Maďarsku byla 4 dny před Štědrým
dnem, u nás naopak 3 dny poté, ve Španělsku 11. 1. 2019 a ve Stříbře 15. 1.
- rejža je Gilles Lellouche (taky např. Nar-
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ko, 2004), jinak herec (Veřejný nepřítel
č. 1, 2008 a Dokud nás svatba nerozdělí,
2017) a scénárista
- film se natáčel v několika lokalitách, ale
pouze ve Francii, jako jsou:
a) obec Piscine - Avenue Thiers, Le Raincy, Seine-Saint-Denis, interiéry plaveckého bazénu
b) Chennevières, Val-de-Marne, exteriéry
plaveckého bazénu
c) Palais des Sports, Grenoble, Isère, exteriéry plaveckého bazénu v Norsku
d) Nogent-sur-Oise, Oise, exteriéry obchodu s nábytkem
e) Grand-Rozoy, Aisne, východ slunce
f) univerzitní campus Saint-Martin
d'Hères, Isère, rockový koncert
g) Echirolles, Isère, kino
h) Avon, Seine-et-Marne, domov důchodců a hospic Le Prieuré
i) 48 avenue Charles Gide, KremlinBicêtre, Val-de-Marne, interiéry plaveckých soutěží v Norsku
- příběh filmu je inspirovaný skutečným
příběhem jednoho švédského klubu
- před natáčením herci trénovali sedm
měsíců, zejména s Julií Fabreovou, bývalou trenérkou francouzského olympijského týmu synchronizovaného plavání. Ta
byla zpočátku skeptická k plaveckému
umění a řekla Gillesovi Lellouche, že to
není možné, co dokázal po třech týdnech
- natáčení začalo 8. února 2017 v pařížském regionu (poté ještě v dubnu)
- v areálu Raincy a parkoviště Franprix
Chennevières sur Marne a koncem dubna byly natáčeny scény v několika obcích
jižně od Aisne, jmenovitě Grand-Rozoy,
Parcy-Tigny a Château-Thierry. Následně
se filmový štáb přestěhoval do Isère v Grenoble a jeho aglomerací

- všimněte si hned po počítání pořadí
(„1-2-3-4-5-6-7-8“) Amandine rty v dlouhém záběru neodpovídají jejímu křiku
Českým pilotům, kteří bojovali za druhé světové války, složil hold Jan Svěrák
v Tmavomodrém světě (2001). Létalo se
ale i za socialismu. Z tohoto období je film
Narušitel, ten se točí kolem čtyř kamarádů, kteří létání a letadla milují. Navzdory tomu, že jim na záda dýchají politici
a udavači. Jejich úkolem je hlídat vzdušný
prostor a mimo jiné i bránit jiným pilotům v pokusech uletět na Západ. Pak ale
začnou zjišťovat pravdu o smrti bývalého
pilota RAF a některým z nich dojde, že je
na čase vzít kramle. Sami se tak stávají cílem.

Ale víte, že:
- v hlavní roli je Jiří Dvořák (že by vítěz
Star Dance? Toto povídání píšu ještě před
finálovým večerem, pozn. LK) a hlavní
ženskou roli hraje Veronika Arichteva (ta
už ze StarDance vypadla, chudák jedna,
po malém faux pas Terezy Kostkové...)?
- letadlo, na jehož křídlech se hlavní hrdina pokusí o přelet hranic, není napodobenina ani kopie, ale opravdový a zachovaný stroj z roku 1953, který k takové cestě
za svobodou kdysi posloužil?
- tento film z prostředí pilotů a letectví využívá velké množství letových záběrů. Jiří
Dvořák i všichni další herci byli při natáčení opravdu v letadle a natáčeli poctivě
ve vzduchu vysoko nad zemí?
- film vznikl na motivy skutečného příběhu
armádního pilota Vladislava Baldy, který
natočil jeho vlastní vnuk David Balda?
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- Jiří Dvořák (ano Čert pokušitel z Anděla Páně) se v letecké roli (ale jen na zemi)
objevil také v TV filmu Balada o pilotovi?
- rejža o filmu řekl „Vyprávíme o útěku
za svobodou, o kontrastu mezi službou
v armádě a láskou k létání za socialismu
i o zločinech StB. Snažíme se diváka v kině
posadit na chvíli přímo do kokpitu“?
- hudbu pro film napsali Jiří Janouch
a Michal Hrůza, snímek provází i Hrůzova
píseň a videoklip?
- do českých kin Narušitel vstoupí 24. ledna 2019 a do našeho 29. ledna?
Na film Doktor Martin (volně řečeno dle
filmového kritika Kamila Fily) nekoukejte
ironicky. Je to víc o strážmistru Topinkovi, než o dr. Martinovi. Ten (dr. Martin)
nechce, ale musí řešit vztah, který má postarší pán s „pokladší“ ženskou a je z toho
živá vzpomínka. Akční scény jsou spíše
pokusy a vycházejí víc legračně než akčně.
Konec je jak z Cimrmana (ano, slavný Vichr z hor… „Já totiž nejsem tvůj otec. Jsem
tvůj syn.” „A maminka?“ „To je babička
z otcovy strany”, pozn. LK). Film bizarně
zábavný, ale spíše nechtěně, se v TV ztratí
(je kratší a můžete odbíhat), ale na velkém
plátně (kde neodbíháte)? Donutil hraje

stejně, jak v seriálu, tak v TV, no, on vlastně moc nehraje. V samotném filmu působí jako gumová maska sama sebe. Jeho
mizantropická postava je v seriálu naštvaná a protivná, ale zábavně. Tohle ve filmu
mizí a je to jen starej a protivnej chlap,
přímo dědek (další rouhačská poznám-

ka LK je ke hře Sluha dvou pánů, které
hrálo pražské Národní divadlo od r. 1994
do r. 2016. Herecké provedení z let těsně
po premiéře a ke konci je neporovnatelné.
A to hrál Trufaldina pořád M. Donutil…).
Jen tak pro zajímavost, tohle je první film
po Velkém Plyšáku (17. 11. 1989), který
obhajuje příslušníka StB (o Burešovi to
není, nebojte, pozn. LK)
Tož nevěřte všemu napsanému a přesvědčte se sami, jestli slova na papíře odpovídají
obrazu na plátně (stříbrném ve Stříbře ☺)
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

Plzeň, Slovanská alej 24
Stříbro, Benešova 442
Tachov, nám. Republiky 70
Sušice, Pod Svatoborem 54

- tel. 377 445 369, 602 432 757
- tel. 374 621 182, 606 628 181
- tel. 606 628 181
- tel. 602 931 158

Rodinný dům Stříbro - Jiráskova ulice

Rodinný dům Stříbro - ul. Lesní cesta

Rodinný dům Bezdružice

Rodinný dům Rozněvice (PS)

Chata Hracholusky-Pňovany

Rodinný dům Bezdružice

Stavební pozemky Přehýšov

Rekreační chata Svojšín

Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 525.000,- Kč

Stavební parcela Bezdružice

St. parcela Blatnice u Nýřan

2

Cena: 420,- Kč/m

2

Cena: 1.890,- Kč/m

Cena: 990.000,- Kč

Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 990.000,- Kč

Cena: info na webu

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků včetně daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. "energetický štítek")
- přehlášení vody, elektřiny a plynu
- zprostředkování hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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Leden 2019
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

www.mks-stribro.cz

3. 1. Čt

19.00 				
					

5. 1. So

10.00 				
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
					V ZEMI ZRCADEL

6. 1. Ne
8. 1. Út
15. 1. Út
17. 1. Čt
19. 1. So
21. 1. Po
27. 1. Ne
29. 1. Út

KOMEDIE - ČR

DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH

					

ANIMOVANÁ KOMEDIE - RUSKO 			

102 min		

100 min		

Vstupné 110,-Kč

Vstupné 130,-Kč

19.00 				BOHEMIAN RHAPSODY			
Přístupnost od 12 let
DRAMA/HUDEBNÍ - V. BRITÁNIE, USA - titulky

14.00 		

		

Vstupné 120,-Kč

ČERTÍ BRKO

KOMEDIE/POHÁDKA - ČR, SR 			

19.00 				

134 min		

99 min		

Vstupné 60,-Kč

UTOP SE, NEBO PLAV

KOMEDIE - FRANCIE - titulky 			

122 min		

Vstupné 100,-Kč

19.00 				BEAUTIFUL BOY

Přístupnost od 12 let
DRAMA - USA - titulky 				113 min		Vstupné 100,-Kč

10.00 				

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

ANIMOVANÝ/KOMEDIE - USA 			

113 min		

Vstupné 130,-Kč

19.00 				SKLENĚNÝ
Přístupnost od 12 let
DRAMA/SCI-FI/MYSTERIÓZNÍ - USA - titulky

129 min		

Vstupné 120,-Kč

19.00 				SLOŽKA 64

Přístupnost od 12 let
KRIMI/THRILLER - DÁNSKO - titulky			119 min		Vstupné 100,-Kč

19.00 				NARUŠITEL

Přístupnost od 12 let
DRAMA - ČR 						90 min		Vstupné 120,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
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SOUHRN AKCÍ NA LEDEN 2019
1. 1.

15.00 - NOVOROČNÍ PUNČ A OHŇOSTROJ /punč od 15.00, ohňostroj 17.00/

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

6. 1.

18.00 - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT						

MĚSTSKÉ MUZEUM

11. 1.

14.30 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - GYMNÁZIUM STŘÍBRO		

GYMNÁZIUM

11. 1.

19.00 - SVĚTÁCI - DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA			

KINO SLAVIA

16. 1.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JOSEFA TERŠLA 		

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

18. 1.

20.00 - MATURITNÍ PLES G8

KD

18. 1.

19.00 - PROMÍTÁNÍ KRÁTKOMETRÁŽNÍCH FILMŮ STUDENTŮ FAMO

FORBÍNA

V PÍSKU
23. 1.

19.00 - HONZA „TRÁVA“ TRÁVNÍČEK - EXPEDICE MANASLU 2018		

KINO SLAVIA

26. 1.

20.00 - MATURITNÍ PLES SOŠ

KD

31. 1.

18.00 - VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TACHOVSKA ZA ROK 2018

KD

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 24. 1. 2019
Připravujeme:
3. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ V KD
7. 2. PŘEDNÁŠKA LIBORA MARKA O HRADECH PŘIMDA A GUTŠTEJN
16. 2. OLDIES DISCO V KD
17. 2. DUO ŽÁKOVEC
25. 2. MIROSLAV DONUTIL - CESTOU NECESTOU

Plesy:
22. 2. MATURITNÍ PLES SOŠ
23. 2. RYBÁŘSKÝ PLES
9. 3. ŠIBŘINKY
22. 3. PLES ÚNĚŠOVSKÉHO STATKU

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 1. 2019
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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